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Vyšel dne: 29.8.2003 

Ahoj, 
vítáme Vás u prvního čísla Hlásínku. Prázdniny jsou již nenávratně za námi a všechny nás opět čeká 
deset měsíců ve škole. Čeká nás ale i mnoho hezkých výprav, zajímavých schůzek a příjemně strávený 
čas v kolektivu dobrých kamarádů. Náš oddíl zaznamenal změny v řadách vedení, roverů i bobanů. 
Vše se dozvíte v nejbližší době. Snad jen mohu prozradit, že řady roverstva byly posíleny o čtyři nové 
členy, a to o Křižáka, J.R., Radara a Bobra. Vítáme Vás a pevně věříme, že nám budete s vedením 
oddílu neúnavně pomáhat. Klubovna je stále v Hanychově na adrese Zemědělská 17/302, Liberec 7, 
460 07. Připomínám, že na našem oddílovém webu v rubrice kronika jsou již fotky nejen z tábora, ale i 
z celého minulého roku. Protože bodování najdete v Hlásínku až od příštího měsíce, začneme rovnou 
rozpisem akcí. 
 

Rozpis akcí na září 
  6. 9. – Výprava na Smrk – podrobnosti naleznete níže 
10. 9. – Schůzka 

12.-14.9. – celorepublikový Svojsíkův závod [oddílová reprezentace] 
13. 9. – Výprava [zbytek oddílu] 
17. 9. – Schůzka 
24. 9. – Schůzka – družinová [budou ji mít rádci] 

26.-28.9. – Výprava podzimní 
1. 10. – Schůzka – vyjde nový Hlásínek 

 
 Schůzky se budou konat jako každý rok vždy ve středu od 1700 do 1830 v naší klubovně  

v Hanychově. 
 
 

Pozvánka na Smrk 
Jako každý rok, tak i letos povede naše první výprava přes vrchol nejvyšší hory Jizerských hor, a 
to 1124 m.n.m. vysoký Smrk. Sraz bude v sobotu 6.9.2003 v 645 na nádraží ČD a návrat bude  
mezi 1800 - 1900 do Lidových sadů. S sebou si vezměte 30Kč, jídlo a pití na celý den, teplé 
oblečení (doporučuji i rukavice a čepici, neboť na Smrku je opravdu zima a nic než zima), dobré 
boty, pláštěnku, KPZku, uzlák, papír, tužku, šátek, nůž a stezky. Jako každý rok i letos 
samozřejmě proběhne soutěž o první Mustang roku. Vaším úkolem bude sehnat co nejdelší věc. 

 

Adresy vedoucích 
 

Vedoucí oddílu:  
Zip - Ondřej Petrovský, Vaňurova 465/20, Lbc 3, 460 01  

telefon: 485 103 243, mobil: 605 701 503, nebo 608 825 661 
Další vedoucí:      

Kim – Jiří Mareš, Pazderkova 867, Lbc 6, 460 06  
telefon: 485 132 057 mobil: 608 533 908 

Krab – Tomáš Kvapil, Domky 78, Lbc 20, 460 10 
telefon: 485 150 256 mobil: 723 815 999 

Pavouk – Martin Křížek, Burianova  931/35, Lbc 6, 460 06 
telefon: 485 132 267 mobil: 776 047 189 

 
 

Aho


